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„Think big, act small!“

Sledujem správy a zisťujem, že kaziči vianočných ilúzií ani tento rok 

nezaháľali. Istý vedec z Londýna napríklad dokázal, že anjeli a víly nemôžu 

lietať, lebo im to ich telesná stavba jednoducho neumožňuje... A lepšie ne-

obišli ani tí, čo veria v dobročinnosť Deda Mráza. Podľa prepočítaní analýz 

zverejnených v on-line verzii jedných z popredných britských novín, Dedo 

Mráz by mal za jedinú noc napr. iba na Slovensku absolvovať až 5 miliónov kilometrov cesty, 

aby mohol navštíviť všetky domácnosti. Na to, aby to mohol zvládnuť s patričnou rýchlosťou 

za jedinú noc by mal mať zapriahnuté aspoň 3 milióny sobov pred svoje sánky. A to je teda 

už zjavný nezmysel.... 

Tieto úbohé argumenty o „peších“ anjeloch a „nadzvukových turbosánkach“ Deda Mráza 

slúžia iba na to, aby zmiatli ľudí v ich viere. A navyše, sú nanič...! Podľa novšieho prieskumu 

až 68 percent z opýtaných Američanov verí v existenciu anjelov a víl aj napriek „prízemným“ 

správam určitých prírodovedcov. Iné tlačové agentúry zase citovali slová riaditeľa poštového 

úradu v lapskom Korvatunturi (kde, ako všetci dobre vieme (!), sa nachádza domov Deda 

Mráza). Podľa tohto úradníka ročne dostávajú desiatky tisíce listov adresovaných „Santovi“ 

(99999 Korvatunturi, Suomi), rovnako od detí ako od dospelých. Pritom sa sťažoval, že veľa 

obálok nemalo spätnú adresu odosielateľa, takže nech sa títo ľudia nečudujú, ak ich vianočné 

priania nemôžu byť splnené!

A prečo to všetko spomínam? Lebo aj ja verím v existenciu anjelov! Som presvedčený, že 

ozajstní anjeli existujú – a sú tu medzi nami na Zemi. Sú to ľudia, ktorí dokážu nájsť v sebe 

dostatok energie na to, aby pomáhali, aby uľahčili život slabším a odkázaným osobám, ľudia 

(a medzi nimi aj veľa pediatrov a detských sestier), ktorí svojou každodennou činnosťou pri-

spievajú k zlepšovaniu životných podmienok svojej bezprostrednej komunity. Inými slovami, 

ľudia, ktorí sa riadia heslom „Think big, act small!“, alebo krajšie povedané „Staraj sa o krtince, 

hory sa už nejako pretlčú sami!“. 

Prajem Vám všetkým pokojné Vianoce a krásny, anjelský Nový rok!

prof. MUDr. László Kovács, DrSc., MPH
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